
Referat af ordinær generalforsamling i NMRC 
Onsdag den 5. november 2014 på ”Gården”  Kl. 19.30. 
Fremmødte: 
Fra bestyrelsen: Per Wisler, Nicolai heilbuth, Bo Larsen, Bo Kjeldgaard og Erik Skou 
Yderligere: Louise Larsen og Ole Hansen. 
 
1. Louise blev valgt som dirigent, Ole Hansen som stemmetæller og Erik som       
    referent. 
 
2. Per aflagde formandens beretning, som på grund af det ringe fremmøde vil blive     
    fremlagt som bilag til dette referat. – Beretningen blev godkendt af   
    generalforsamlingen. 
 
3. Nicolai fremlagde årets regnskab, som efter en del spørgsmål og svar blev  
    godkendt. 
 
4. Kontingenter og gebyrer. 
    Klubkontingentet vil fremover være Kr. 800 om året for voksne, aktive.  
    Heraf vil de 200 kr. blive udbetalt med 100 kr. pr. deltaget arbejdsdag. (under 18  
    år, halv pris). - Gæstekørsel er uændret kr. 75 pr. dag. 
    Medlemskab af DMSU (obligatorisk) på kr. 250 betales direkte til unionen ved  
    indmeldelsen. 
 
5. Afstemning om fremsatte forslag: 
    Vedtægternes punkt 10. Sidste sætning ændres således: 
    Stemmeret og taleret på generalforsamlingen er kun for medlemmer af NMRC. 
    Indmeldelse skal være foretaget senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen 
    og medlemskab registreret betalt. Særligt inviterede kan have taleret. 
 
    Vedtægternes punkt 10 får følgende tilføjelse: 
    Blankofuldmagter accepteres ikke, og brevstemmer kan kun stemme ja eller nej til 
    konkrete, offentliggjorte forslag. 
 
    Vedtægternes punkt 8 ændres således: 
    Både formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, samt 3  
    bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde 
    indenfor 4 uger. 
Alle de fremsatte forslag blev enstemmigt vedtaget. 
 
6. Per Wisler blev genvalgt som formand for 1 år. 
    Nicolai Heilbuth blev genvalgt som kasserer for 2 år. 
    Rene Jensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 
    Martin Dyrlund Jacobsen blev valgt som bestyrelsessuppleant. 
 
7. Søren Jørgensen blev valgt som revisor. 
    Bo Kjeldgaard blev valgt som revisorsuppleant. 
 
8. Eventuelt: Klubben vil være repræsenteret på klubdialogmødet i Kolding 23/11-2014. 
    Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer om at deltage i DMSU´s landsmøde i marts 2015. 
 
Jeg tor at Louise forbløffede andre end mig, ved at være den skarpeste dirigent vi har 
oplevet i klubbens historie. Det ligner et fast job fremover. Tak. 


